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Hoofdstuk 1. Inleiding  
  

Hoopvol aan 2021 begonnen, want de eerste vaccinaties kwamen eraan en we zouden het oude 
verenigingsleven weer oppakken. 
 
Helaas weten we allen dat het minder rooskleurig is verlopen en dat heel 2021 in het teken heeft 
gestaan van COVID-19 met steeds veranderingen in regelgeving, omdat er steeds weer aangepast 
moest worden aan nieuwe virusvarianten en oplopende besmettingscijfers en de daarmee gepaard 
gaande overbelasting van de zorg. 
 
Het oude verenigingsleven kon niet opgepakt worden en er kwam ruimte voor een nieuw 
verenigingsleven van de NVSP: veelal digitaal werken, vergaderen en ontmoeten op afstand.  
Leden hebben contact met elkaar gezocht en gevonden via het digitale lotgenotencontact, er zijn 
webcasts gemaakt, de algemene ledenvergadering met verkiezing van de nieuwe voorzitter was 
digitaal en zelfs de Landelijke Contact- en Informatiedag (LCID) is na een opnamedag met een 
zeer beperkt aantal deelnemers in compacte vorm digitaal uitgezonden. 
 
Het bestuur heeft slechts een paar keer in het nieuwe kantoorgebouw vergaderd, op gepaste 
afstand van elkaar. Gelukkig kon de beleidsdag (jaarlijkse studiedag bestuur) nog net wel fysiek 
doorgaan; met aangepaste werkvormen hebben we onze plannen voor de komende tijd kunnen 
bespreken en bijstellen. Dat gaf goede moed en nieuwe energie. 
Een nieuwe werkelijkheid die zeker heeft voldaan aan een behoefte, maar niet het nodige fysieke 
contact van werkelijk ontmoeten en nabijheid heeft kunnen bieden die hoort bij onze vereniging. 
Als nieuwe voorzitter heb ik nog niemand een hand kunnen geven, ik ben nog bij niemand dichtbij 
geweest. Absoluut vreemd om zo te starten en het jaar te beleven. Hoewel dit natuurlijk lang niet 
zo zwaar is als wat onze leden zelf moeten doorstaan al die tijd. Voorzichtig met contacten, 
uitgestelde zorg, ziek zijn geweest en voortdurend op je hoede moeten zijn vanwege een grotere 
kwetsbaarheid dan de gemiddelde mens vanwege Sjögren. 
 
Het is fijn en goed dat de verenging bestaat en er goed voor staat. Ondanks de zwaarte en 
tegenvallers van de afgelopen tijd kunnen we vooruit en ons als bestuur samen met alle 
vrijwilligers en onze officemanager in blijven zetten voor de leden van onze NVSP. 
 
Veronica Pors, voorzitter 
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Hoofdstuk 2. Profiel  

  
2.1. Algemene gegevens per 31 december 2021  
type organisatie: landelijk werkzame patiëntenorganisatie 
rechtspersoon: vereniging, opgericht 10 december 1986 
kamer van koophandel: 40480667 
anbi rsin: 806299459 
  

aantal leden: 2122 

  
bestuur: mevrouw Veronica Pors, voorzitter (vanaf 8 mei 2021)  

 
mevrouw Annemiek Heemskerk, voorzitter (tot 8 mei 2021) 
de heer Adriaan van de Graaff, secretaris/penningmeester 

 mevrouw Mascha Oosterbaan 
 mevrouw Anneke Abma  
 de heer Johan Mooi (tot 8 mei 2021) 
  
ereleden: de heer A. van der Winkel (overleden op 8 augustus 2021) 
 mevrouw P.A. van der Gaag-Rijken 
 de heer L.C. van der Kolk 

 
de heer J. Mooi 
de heer P.T.N. Philips 

 mevrouw A.M.J. Volkers-Lieverse          
 mevrouw N.F. Scharrenborg-Lubbertsen 

lid van verdienste: 
 
de heer A.J.J. Bracco Gartner 
 

2.2. Ledenbestand 
Per 31 december 2021 telde de vereniging 2122 leden, waarvan 21 in het buitenland, alsmede 8 
donateurs.  
Er mochten 122 nieuwe leden worden ingeschreven. Uitgeschreven werden 139 leden. 
Het bestuur streeft naar een geleidelijke uitbreiding van het aantal leden, het is belangrijk voor de 
continuïteit van de vereniging.  
  

2.3. Bestuur  
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit leden die zelf Sjögrenpatiënt zijn of van wie de partner patiënt 
is, dan wel leden die bereid zijn zich bestuurlijk in te zetten voor de NVSP. Voor patiënten die een 
bestuursfunctie vervullen is deze combinatie vaak (te) zwaar gebleken, vanwege de beperkingen 
die zij hebben. 
Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de eigen specifieke taken binnen het bestuur; de 
bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale beleid. 
Het bestuur streeft ernaar taken te delegeren aan werkgroepen of personen; inmiddels kan een 
achttal van dergelijke taken c.q. werkgroepen worden onderscheiden. 
 
Johan Mooi heeft bij zijn aftreden als bestuurslid de belangrijke taak op zich genomen van 
vrijwilliger belangenbehartiger. Hij voorziet leden van advies met betrekking tot zorgverzekeringen, 
bedrijfsartsen en medicatie. Het is te merken dat veel leden belang hebben bij zijn advies, zijn 
meedenken en zijn acties richting UWV, verzekeraars, medici en werkgevers. 
 
Voormalig voorzitter Annemiek Heemskerk heeft na vier jaar voorzitterschap haar taak 
overgedragen aan Veronica Pors. Zij werd voorgedragen in de algemene ledenvergadering en in 
mei 2021 door het bestuur verkozen tot voorzitter.  
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Van Annemiek en Johan is afscheid genomen tijdens de algemene ledenvergadering van mei 
2021, waarbij Johan Mooi vanwege zijn bijzondere verdienste voor de leden van de NVSP 
benoemd is tot erelid.  
Het bestuur heeft, toen het vanwege de regelgeving mogelijk was, in kleine kring persoonlijker 
afscheid van beide zeer betrokken bestuursleden genomen. 
  
Adriaan van de Graaff beheert de portefeuilles secretaris en penningmeester. Een combinatie van 
functies die dan wel niet de voorkeur heeft, maar toch werd gekoppeld vanwege gebrek aan 
andere vrijwilligers die de functie van secretaris willen uitvoeren. Er zijn diverse oproepen gedaan, 
maar die hebben niets opgeleverd. Omdat er een officemanager is die veel secretariaatswerk 
verricht, is de functie van secretaris te combineren met die van penningmeester. Dit blijft echter 
een punt van aandacht voor het bestuur, temeer omdat de bestuurstermijn van Adriaan van de 
Graaff afloopt in 2023. 
  
Mascha Oosterbaan richt zich op het aandachtsgebied wetenschappelijk onderzoek in de volle 
breedte. Voorts is Mascha bestuurlijk verantwoordelijk voor het kwartaalblad ‘Ogenblikje’ en de 
coaches. Daarnaast is zij lid van het bestuur van Sjögren Europe. 
 
Anneke Abma is bestuurlijk verantwoordelijk voor het lotgenotencontact, regio- en 
vrijwilligersbeleid. Tevens heeft zij de presentatie en organisatie van de webcasts op zich 
genomen. Zij is ook het aanspreekpunt voor het telefoonteam. 
 

2.4. Kantoor, medewerkster en samenwerking  
Het nieuwe onderkomen van de NVSP is inmiddels een vertrouwde werkplek voor Joyce Koelewijn 
-Tukker als officemanager. De bestuursleden ervaren het ook als een prettige werkplek. Het 
kantoorgebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto, het ligt centraal en is 
voorzien van professionele faciliteiten. 
Als bestuur maken we gebruik van de vergaderzalen waar we op 1,5 meter van elkaar toch kunnen 
werken en overleggen. Aan de huur van de vergaderzalen zijn geen extra kosten verbonden. 
Joyce is positief over de nieuwe plek en is inmiddels vertrouwd met haar nieuwe kantoor. Zij werkt 
vanwege de landelijke beperkingen deels vanuit huis, deels op kantoor. Haar taken zijn zowel 
uitvoerend als coördinerend. Zowel voor de leden, de vrijwilligers en de bestuursleden, is Joyce de 
spil in het NVSP-web. Ze weet de weg in zowel ónze vereniging als in die van andere 
patiëntenverenigingen en koepelorganisaties. Ze kent vrijwel iedereen, is hulpvaardig en neemt 
haar rol als officemanager serieus. Joyce is ook bestuurslid van Sjögren Europe.  
Zij is degene die zich steeds moet aanpassen en moet wennen aan nieuwe bestuursleden en hun 
werkwijze. Daarbij is het een groot genoegen dat zij met plezier werkt en de NVSP en haar leden 
een warm hart toedraagt. 
De voorzitter voert jaarlijks met haar een voortgangsgesprek waarvan een verslag wordt gemaakt. 
  

2.5. Algemene ledenvergadering/vrijwilligersdag  
De algemene ledenvergadering werd een hybride bijeenkomst. Het bestuur en enkele vrijwilligers 
waren in het Carlton President Hotel te Utrecht bijeen, de leden konden via een zoomverbinding 
inloggen. Om toch nog een ‘wij’-gevoel te creëren hebben alle aanwezigen een pakketje gekregen 
met koffie/thee en iets lekkers erin. De algemene ledenvergadering heeft de voorgestelde 
statutenwijziging goedgekeurd en heeft ingestemd met een contributieverhoging per 1 januari 
2022. De jaarstukken werden goedgekeurd en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde 
beleid. We hebben afscheid genomen van Annemiek Heemskerk (voorzitter) en Johan Mooi 
(algemeen bestuurslid) en we mochten Veronica Pors als nieuwe voorzitter verwelkomen. Mascha 
Oosterbaan werd herkozen. Het bestuur benoemde Johan Mooi tot erelid, een besluit waarin de 
algemene ledenvergadering zich unaniem in kon vinden.     
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2.6. Medische adviescommissie 
De NVSP beschikt over een medische adviescommissie bestaande uit medisch specialisten die 
zich betrokken voelen bij de patiënten met het syndroom van Sjögren en het non-Sjögren 
siccasyndroom. Zij staan het bestuur en leden met raad en daad terzijde. Zij zijn gefocust op 
medische ontwikkelingen en behandelingen.  
Tijdens de Landelijke Contact- en Informatiedag 2021 hebben wij afscheid genomen van dr. Th.W. 
van den Akker en dr. A.A. Kruize; beiden hebben namelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor de Sjögrenpatiënten en de NVSP 
hebben betekend. Gelukkig hebben zij beiden een opvolger aangedragen: dr. Y. Gent, 
dermatoloog en dr. S.M.L. Blokland, reumatoloog i.o. 
 

De medische adviescommissie bestaat uit de volgende leden:  

o dr. Th.W. van den Akker, dermatoloog; medisch adviseur tot 1 oktober 2021 

o dr. S.L.M. Blokland, reumatoloog i.o.; 

o dr. R.H. Boerman, neuroloog;  

o prof. dr. H. Bootsma, reumatoloog;  

o dr. E. Bossema, psycholoog; 

o dr. H. Brand, medisch bioloog; 

o dr. Y. Gent, dermatoloog; 

o prof. dr. J.G. Grutters, longarts; 

o prof. dr. D. Hamann, medisch immunoloog; 

o dr. W.W.I. Kalk, kaakchirurg;  

o dr. N. Klaassen-Broekema, oogarts;  

o dr. A.A. Kruize, reumatoloog; medisch adviseur tot 1 oktober 2021 

o dr. K. Mansour, oogarts;  

o dr. R. van Weissenbruch, KNO-arts.  

 

Op 31 maart hebben wij een constructief overleg gehad met onze medische adviseurs.     
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Hoofdstuk 3. Doel, visie en kernwaarden  
  

3.1. Doel 
Het doel van de vereniging is: 

o bieden van handreikingen aan mensen met het syndroom van Sjögren, ter bevordering van 
hun welbevinden in zowel privé-, beroeps- als maatschappelijk leven. 

 

3.2. Visie  
Het is nog steeds nodig het syndroom van Sjögren en de gevolgen hiervan onder de aandacht te 
brengen. 
Vanuit haar doelstelling wil de NVSP daarom: 

o bijdragen aan en ondersteunen van de behandeling van het syndroom van Sjögren; 
o bijdragen aan het (wetenschappelijk) onderzoek naar het syndroom van Sjögren en dit 

onderzoek bevorderen;  
o bekendheid geven aan het syndroom van Sjögren en aan de gevolgen daarvan voor de 

drager van dit syndroom; 
o lotgenotencontact aanbieden en stimuleren; 
o de belangen van de mensen met het syndroom van Sjögren behartigen. 

 
Eén en ander proberen we te verwezenlijken met behulp van alle geledingen binnen de vereniging. 
 

3.3. Kernwaarden  
De NVSP is de enige belangen- en patiëntenvereniging in Nederland voor Sjögrenpatiënten en 
non-Sjögren siccapatiënten en zet zich in voor patiënten van alle leeftijden. 
 
Als kernwaarden worden gehanteerd:  

o wederzijds respect;  
o verbondenheid en het je verbonden weten;  
o intrinsieke motivatie; 
o doorzettingsvermogen vanuit overtuiging;  
o vertrouwensvolle relaties binnen alle geledingen van de vereniging, ondersteund door een 

open communicatie.  
 
Eén en ander binnen een doelgerichte organisatie en door middel van een goede bedrijfsvoering. 
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Hoofdstuk 4. Activiteiten  
  

4.1. Belangenbehartiging  
 

4.1.1. Samenwerkingsverbanden  

 

Koepelorganisaties  
De NVSP kan invloed uitoefenen op het zorgbeleid van de overheid en de politiek door deelname 
aan de overlegstructuren van koepelorganisaties. Dit betreft met name het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg en het bewaken van het niveau van een sociaal aanvaardbare basiszorg.   
  

Patiëntenfederatie Nederland  
Patiëntenfederatie Nederland (PFN) vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Deze 
maken zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft. Onze voorzitter Veronica Pors heeft deel- 
genomen aan het directieberaad van PFN. Andere bestuursleden hebben de algemene 
ledenvergadering van de PFN bezocht.  
Op Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) vindt u zorgaanbieders, leest u 
waarderingen van anderen en kunt u ook uw mening achterlaten.  
 

Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN)  
Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) is een samenwerkingsverband 
van bijna alle landelijke reuma-patiëntenorganisaties.  
Wij weten elkaar op landelijk niveau te vinden als het gaat om:  

o kennisuitwisseling;  
o optimale samenwerking;  
o belangenbehartiging.  

We komen twee keer per jaar samen in een algemene ledenvergadering, waar bovenstaande 
onderwerpen worden besproken.  
  

Ieder(in)  
De NVSP is lid van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  
De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderenorganisaties die samen een grote 
groep mensen met zeer uiteenlopende chronische ziekten of lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen zijn aangesloten bij 
Ieder(in). Ieder(in) heeft 250 leden die samen meer dan twee miljoen mensen vertegenwoordigen.  
Het bestuur van de NVSP heeft het afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, niet actief 
geparticipeerd in de activiteiten van Ieder(in).  
 

PGOsupport  
NVSP is verbonden met PGOsupport. Deze organisatie ondersteunt met raad en daad 
cliëntenorganisaties en netwerkverbanden van en voor mensen met een aandoening of beperking.  
Vrijwilligers kunnen hier ook cursussen volgen. In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. 
Ook begeleiding bij onze beleidsdagen wordt door PGOsupport verzorgd.   
 

ReumaNederland  
ReumaNederland voorziet de NVSP jaarlijks van een substantiële subsidie op basis van de 
gemaakte samenwerkingsafspraken, die betrekking hebben op nieuwe ontwikkelingen en 
activiteiten, zoals de collecteweek van ReumaNederland.  
Eens per jaar worden deze afspraken in samenspraak geëvalueerd, eventueel en bevestigd.    
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4.1.2. Zorgverzekeringen 

 
Inleiding   
In het verslagjaar 2021 werden vele vragen ingediend via het e-mailadres van zorgverzekeringen. 
Dit jaar was het opvallend dat er meer gebruik werd gemaakt van het terugbelformulier via onze 
website. Bij de hier ingediende vragen was meestal het verzoek om op een aangegeven datum en 
tijdstip teruggebeld te worden en werden de vragen telefonisch beantwoord. Daarna volgden vaak 
nog e-mails met meer inhoudelijke informatie rondom de ingediende casus.  
 

(Non-)vergoeding uit basispakket en/of aanvullende verzekering 

 

Bijzondere tandheelkunde 
Veel ingediende vragen hadden, net als in voorgaande jaren en zoals verwacht, weer betrekking 
op de aanspraken op vergoeding van bijzondere tandheelkunde.  
  
Ook dit jaar waren er weer vragen ingediend door de directe zorgverleners, de behandelend 
tandartsen, over de te volgen procedure voor het aanvragen van een machtiging in het kader van 
bijzondere tandheelkunde voor hun patiënten. Naast de wetgeving vervat in de 
Zorgverzekeringswet en nader uitgewerkt in het Besluit Zorgverzekering, zijn er ook aanvullende 
richtlijnen. Het Besluit Zorgverzekering is op zich duidelijk voor wat betreft de mogelijke aanspraak. 
Wat het complex maakt zijn de toetsingsrichtlijnen van het College Adviserend Tandartsen (CAT). 
Dit college is een onderdeel van Zorgverzekeraars Nederland. Zoals bekend kan Sjögren leiden tot 
een droge mond, tandvleesproblematiek, cariës en vroegtijdige erosie en slijtage van het gebit. In 
de CAT-toetsingsrichtlijnen worden veel aanvullende eisen gesteld om tot een kans van slagen tot 
goedkeuring van de machtiging te komen. Zorgverleners beklagen zich er daarom over, dat ze aan 
het aanvragen van een machtiging veel tijd moeten besteden die zij niet betaald krijgen en dat hun 
deskundig oordeel in twijfel wordt getrokken. 
  
Veel leden vragen om toelichtingen over de te volgen procedure voor het aanvragen van een 
machtiging, zodat zij hun tandarts kunnen adviseren hoe te handelen. Nadat een machtiging is 
afgewezen werden ook hierover veel vragen ingediend. Met name of en hoe men bezwaar kan 
maken tegen de afwijzing. Voor meerdere leden is een dergelijk bezwaar opgesteld en door het lid 
opgestuurd naar de zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen heeft dit geleid tot een herziene 
beslissing door de zorgverzekeraar. Overwegend blijven de verzekeraars bij hun eerder 
ingenomen standpunt. Als frustrerend wordt ervaren dat men als direct betrokken patiënt niet weet 
welke adviserend tandarts het advies heeft uitgebracht aan de verzekeraar de machtiging af te 
wijzen. Ondanks daartoe strekkende verzoeken is het voor de leden ook niet mogelijk om voor een 
directe eigen beoordeling door de adviserend tandarts gezien te worden. Er zijn voor de patiënten 
maar ook voor de zorgverleners geen mogelijkheden direct te communiceren (mondeling, 
telefonisch, via mail of beeldbellen) met de betreffende adviserend tandarts. 
  
Leden ervaren onrechtvaardigheid doordat op de facebookpagina van de NVSP met regelmaat valt 
te lezen dat de tandheelkundige adviseurs/zorgverzekeraars niet eenduidig zijn in hun uitspraken. 
Daardoor ontstaat een beeld bij de leden dat het huidige systeem rechtsongelijk en willekeurig is. 
Allen hebben dezelfde ziekte en problematiek en hebben op verzoek de gevraagde onderliggende 
bewijsvoering aangeleverd. Dit is vaak een medische rapportage waarin de diagnose is bevestigd. 
Met regelmaat en op verzoek van de zorgverzekeraar moet de diagnose nog worden aangevuld 
met een uitslag van mond- en speekselonderzoek, waaruit blijkt dat er sprake is van (ernstige) 
xerostomie (droge mond.) Bij identieke situaties, ziektelast en gelijkluidende polisvoorwaarden met 
het eerdergenoemde Besluit als uitgangspunt, komt het dan heel vreemd over dat het ene lid wel 
alles krijgt vergoed en het bij een ander heeft geleid tot volledige afwijzing van de aanvraag. Dit 
doet zich ook voor als de leden aanvullend zijn verzekerd bij dezelfde zorgverzekeraar. 
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Procedure bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) 
In één zaak die al in 2020 is gestart, is veel energie gestoken omdat er een conflict was ontstaan 
tussen enerzijds de patiënt, behandelend tandarts, kaakchirurg, het centrum voor bijzondere 
tandheelkunde en anderzijds de zorgverzekeraar en de adviserend tandarts. Namens het lid zijn 
meerdere bezwaren ingediend, is er een klacht gedeponeerd bij de Nederlandse Zorgautoriteit,  
is er een procedure gevoerd bij de ombudsman van het SKGZ, gevolgd door een procedure bij de 
SKGZ-commissie. De adviserend tandarts van de verzekeraar heeft na veel aandringen door 
onder andere het Centrum Bijzondere Tandheelkunde, het VUMC Amsterdam en de eigen 
behandelend tandarts, de patiënt alsnog gezien en heeft daarna zijn eerder ingenomen 
standpunten tóch herzien. Daardoor zal de behandeling toch nog grotendeels worden vergoed. 
  

Zilververbandkleding 

Lange tijd zijn er problemen geweest met zorgverzekeraars rondom de vergoeding van zilver-
verbandkleding, bij het bestaan van het fenomeen van Raynaud. In nauwe samenwerking met 
betrokken leveranciers is er correspondentie met verzekeraar(s) gevoerd. Dit heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat alle zorgverzekeraars hebben besloten om, als men aan de voorwaarden voldoet, tot 
vergoeding van deze kleding over te gaan. Rondom de bestelprocedure ontstonden bij de leden 
problemen en was de te volgen procedure voor hen onduidelijk. We ontvingen veel vragen over 
deze procedure. In Ogenblikje nr. 139 is de procedure die gevolgd moet worden uitgebreid 
beschreven en nog eens nader toegelicht in Ogenblikje nr. 140. 
  

Fysiotherapie 

In opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), is het Zorginstituut 
Nederland gericht aan het kijken naar de lijst met chronische aandoeningen. Is de te bieden zorg 
zinnig of onzinnig en voldoet die aan de criteria van wetenschappelijk bewijs voor wat betreft 
werkzaamheid en effectiviteit. 
Op deze lijst chronische aandoeningen staan ook verschillende vormen van reuma die nu nog wel 
- op basis van een vermelding op de lijst - voor een vergoeding vanuit de basisverzekering in 
aanmerking komen. Dit zijn o.a. patiënten met de aandoeningen syndroom van Sjögren, SLE, 
hypermobiliteit en MCTD. Het gaat dan bij de Sjögrenpatiënt met name om de 
collageenaandoeningen, ziekte van het bindweefsel. 
  
Het zorginstituut kijkt met name naar de doelmatigheid, de formulering van de medische noodzaak 
en of er gerede twijfel bestaat over de effectiviteit van fysiotherapie. Er wordt met dit dossier haast 
gemaakt om de minister snel (in maart 2022) te kunnen adviseren en de wijzigingen door te 
kunnen voeren in het zorgverzekeringpakket 2023. 
  
Directeuren en voorzitters van alle betrokken patiëntenverenigingen hebben een gezamenlijke 
brief ondertekend, waarin het belang van de lijst chronische aandoeningen voor patiënten nog 
eens naar voren werd gebracht. Deze lijst werd ter hand gesteld aan het ministerie van VWS en 
het Zorginstituut. We hebben oproepen aan leden geplaatst op de NVSP-facebook-pagina en de 
website, met de vraag zich te melden of en wanneer men gebruik maakt van de regeling en zo ja, 
hoe vaak per week/maand. Op grote schaal reageerden de leden en konden we inventariseren. De 
uitkomst liet zien dat Sjögrenpatiënten één of meer keren per week gebruik maken van 
fysiotherapie en deze vergoed krijgen op grond van de vermelding van collageen-ziekten op de lijst 
chronische aandoeningen. 
  
Namens de NVSP behartigt en bewaakt de NVSP-belangenbehartiger zorgverzekeringen Johan 
Mooi de belangen van de Sjögrenpatiënten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met 
ReumaNederland. De NVSP volgt de voortgang nauwlettend en is in afwachting van de uitkomsten 
van het ingestelde onderzoek en de eventuele gevolgen voor het basispakket 2023. 
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Overige vragen in het kader van de zorgverzekeringswet 

Bij de overige ingediende vragen over de zorgverzekering ging het om onder andere: 
o taxivergoedingen voor medische consulten; 
o de collectiviteitskorting 2022 zorgverzekeraars; 
o Hylo-Parin oogdruppelvergoedingen; 
o de vraag wie in de ketenzorg moet worden gezien als hoofdbehandelaar; 
o overlijdens- en arbeidsongeschikheidsrisicoverzekeringen; 
o diagnoseproblematiek; 
o corona/COVID-19; 
o blaasspoelingen; 
o Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. 

  

Ziekte en werk  
Ook dit verslagjaar waren er weer veel vragen over de gevolgde of de juist niet-gevolgde 
procedures rondom de Wet verbetering poortwachter. Met name de procedure rondom het volgen 
van re-integratieverplichtingen gaf aanleiding tot het indienen van vragen. Sommige casussen 
waren wat complexer en om die reden werd er vaker om ondersteuning en advies gevraagd.  
  
In deze zaken ging het onder meer om: 

o loonstop wegens het vermeend niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen; 
o loonaanvullingsuitkering na WGA-uitkering; 
o beroepsprocedure werkgever tegen een door het UWV toegekende 80-100% volledige 

arbeidsongeschiktheid (IVA); 
o de vraag of een gedeeltelijk ontslag na 104 weken ziekte en toegekende uitkering mogelijk 

is; 
o werkverplichtingen bij besmettingen en quarantainevoorschriften; 
o deskundigenoordeel UWV; 
o de door het UWV opgelegde loonsanctie werkgever, wegens niet of onvoldoende voldoen 

aan de re-integratieverplichtingen. 
                                                                        
4.1.3. Overige onderwerpen c.q. taakgebieden 

 

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)  

Nadat in 2018 de AVG in werking is getreden, hebben wij in 2021 alle procedures onder de loep 
genomen. Hieruit bleek dat alleen de beveiliging van de wachtwoorden aandacht behoefde.  
 
 

4.2. Lotgenotencontact  
 

4.2.1. Telefonisch lotgenotencontact - telefoonteam 

2021 is het jaar waarin we de organisatie van het telefonisch lotgenotencontact veranderd hebben. 
Waar de zes vrijwilligers eerst een vast dagdeel per week hadden waarop ze bereikbaar waren 
voor de bellers, kunnen de bellers nu aangeven wanneer ze teruggebeld willen worden. Dit gaat 
via een formulier op de website. Voor de vrijwilligers is dit een prettigere werkwijze: ze hoeven niet 
meer thuis te blijven of hun activiteiten aan te passen in afwachting van een telefoontje. Joyce 
verdeelt per app de aangevraagde contacten. 
In 2021 hebben we 59 telefoontjes gehad (in 2020 waren dit er 79). Daaruit blijkt dat er nog  
altijd behoefte is aan telefonisch contact. 
Opvallend veel vragen gingen over COVID-19 en coronavaccinaties. Veel van deze bellers werden 
doorverwezen naar de website van het RIVM. 
Wat ook opviel was dat er onder de bellers mensen waren die geen lid zijn van de NVSP. 
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4.2.2. Digitaal Lotgenotencontact 

In verband met Corona was het niet mogelijk om fysieke regionale lotgenotenbijeenkomsten te 
organiseren. We hebben dit omgezet naar digitaal lotgenotencontact. Op 25 maart hebben we een 
pilot gedaan met vrijwilligers. De eerste digitale bijeenkomsten hebben we per regio 
georganiseerd, te weten: 

o 6  mei Overijssel 
o 19 mei Noord-Holland 
o 26 mei Limburg-Brabant-Zeeland 
o 3   juni Utrecht 
o 16 juni Groningen-Friesland-Drenthe 
o 17 juni Zuid-Holland 
o 23 juni Gelderland 

Omdat digitaal lotgenotencontact niet aan grenzen gebonden is en we niet in alle regio’s evenveel 
respons hadden, is er besloten na de zomer elke maand een uur digitaal lotgenotencontact aan te 
bieden, waar iedereen aan mee kan doen. De data hiervan werden aangekondigd op de website. 
Op 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december waren er dus ‘landelijke’ bijeenkomsten. 
Gemiddeld waren er 6 deelnemers aanwezig per (digitale) bijeenkomst. 
 
4.2.3. Webcast  

Normaliter hebben we tijdens de regiobijeenkomsten ook altijd een informatief gedeelte met een 
spreker. Dit hebben we in 2021 digitaal opgelost door webcasts te laten maken. 
Na de inleiding van de spreker was er de mogelijkheid om per mail vragen te stellen.  
Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. 

o 4 maart sprak dr. Marjolein Wintzen over huidproblemen bij het syndroom van Sjögren; 
o 15 april sprak dr. Maarten de Wit over patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk 

onderzoek; 
o 21 april sprak dr. Dolf Boerman over neuropathie bij Sjögrenpatiënten; 
o 24 april sprak arts/onderzoeker Liseth de Wolff over de vraag hoe je de effectiviteit van 

behandelingen kan meten bij de verschillende symptomen van het syndroom van Sjögren; 
o 23 juli sprak Prof. dr. Rinie Geenen over omgaan met vermoeidheid; 
o 24 november sprak dr. Jelle Vehof, over de problematiek van droge ogen. 

 
De webcasts zijn nog altijd te zien via de website en ons YouTubekanaal.  

 

4.2.4. Landelijke Contact- en Informatiedag (LCID)  

Net als in 2020 is in samenwerking met Onderwater Producties (OWP) de ‘Talk about Sjögren 
2021’ talkshow tot stand gekomen. De uitzending werd opgenomen in de vergaderruimtes van ons 
kantoor in Bisonspoor in Maarssen, wat voor een enorme kostenbesparing zorgde. Afke en Jeroen 
van OWP zijn het hele land doorgereisd om opnames te maken over hoe een consult bij een 
oogarts in zijn werk gaat (dr. Nynke Klaassen-Broekema); wat is de weg die een speekselklierbiopt 
aflegt bij de diagnosestelling (dr. Bert van der Vegt, drs. Marthe van Ginkel, drs. Uzma 
Nakshbandi); hoe wordt vocht gemeten in de mond (dr. Henk Brand en Zainab Assy). Al deze 
vragen en nog veel meer kwamen aan bod. De eerste resultaten van de vaccinatiestudie werden 
door dr. Gwenny Verstappen gepresenteerd. We mochten de thuissituatie filmen bij Debby, Wouter 
en Jasper de Croon. Erica Dijkslag-Tuten en haar dochter Iza Tuten vertelden welke invloed 
Sjögren heeft op het dagelijkse familieleven. In onze studio gaven prof. dr. Frans Kroese, 
oogartsen dr. Khaled Mansour en dr. Jelle Vehof meer uitleg over de getoonde filmpjes. Tenslotte 
werd afscheid genomen van dr. Theo van den Akker en dr. Aike Kruize. Beide artsen verlaten onze 
medische adviescommissie en gaan met welverdiend pensioen.   
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4.3. Informatievoorziening  
  

4.3.1. Kwartaalblad Ogenblikje  

Onder de bezielende leiding van Marijke van der Ven is het Ogenblikje uitgegroeid tot een 
kwartaalblad dat niet alleen informatief is, maar ook prettig om te lezen. Mede dankzij de steun van 
onze redactieleden verschijnt er iedere keer een mooi blad, dat door de leden erg gewaardeerd 
wordt. Zo hebben wij o.a. aan het eind van het jaar in het blad stilgestaan bij het 35-jarig jubileum 
van de vereniging.  
 

4.3.2. Het Kleine Ogenblikje 

Tussen de edities van het Ogenblikje in, verscheen in 2021 driemaal het Kleine Ogenblikje, met 
informatie die op korte termijn van belang kan zijn voor onze leden. Deze nieuwsbrief wordt 
verstuurd per mail. 
  

4.3.3. Informatiemateriaal  

 

Brochures 

In nauwe samenwerking met dr. Jolien van Nimwegen (UMCU/Martini Ziekenhuis Groningen) heeft 
Johan Mooi de brochure ‘Vaginale droogheid, seksuele disfunctie en zwangerschap bij het 
syndroom van Sjögren’ geschreven. De brochure is in januari 2021 verschenen.  
 
Op 23 juli, Wereld Sjögren Dag, hebben wij de brochure ‘De aanpak van chronische vermoeidheid 
bij het syndroom van Sjögren’ geschreven door prof. dr. Rinie Geenen, online beschikbaar gesteld 
voor alle Sjögrenpatiënten.  
 

Consultkaart  

Vier studentes van de Universiteit Utrecht kregen in het kader van een cursus 
Ziekenhuiscommunicatie de opdracht om samen met een patiënt een communicatiemiddel te 
ontwikkelen, dat de patiënt in de praktijk kan gebruiken. Vaak lukt het niet om in de spreekkamer 
alle klachten te bespreken. Na intensief overleg met de kennisgroep is hieruit de zogenaamde 
‘consultkaart’ ontstaan. We hebben deze kaart met het jubileumnummer van het Ogenblikje 
(december 2021) meegestuurd aan onze lezers.    
 

4.3.4. Sociale media  

 
Website  
Nadat in 2020 de website is vernieuwd, bleek in de loop van 2021 dat de softwareleverancier ging 
stoppen. Onze webmaster heeft meteen actie ondernomen en ervoor gezorgd dat de website in de 
lucht bleef. De webshop is nu geïntegreerd in de website. Dat heeft als voordeel dat nu alles onder 
één dak zit. Mede door corona hebben wij in 2021 het recordaantal van 65.804 bezoekers op onze 
website gehad. In 2020 waren dat er 38.943.  
 
Facebook/Instagram 
Men kan ons steeds beter vinden op onze sociale media. Inmiddels zijn onze facebookpagina, 
onze besloten facebookpagina ‘Sjögren in het dagelijkse leven’ en ons Instagram-account 
(@nvspinsta) steeds meer ingeburgerd. Wij delen hierop alle relevante informatie met onze leden. 
Ook kunnen onze leden zelf delen wat hen bezighoudt. Trending in 2021 waren de campagnes 
over de ‘Sjögren Awareness maand’ in april en de ‘Wereld Sjögren Dag’ op 23 juli. Deze laatste 
had als thema ‘vermoeidheid’. 
  
YouTube 
Op YouTube zijn al onze video’s te zien. Het aantal abonnees stijgt hier ook, mede door de 
uitzending van onze talkshow ‘Talk about Sjögren 2021’ en door de verschillende webcasts.  
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4.4. Onderzoek  
  

4.4.1. Inleiding  

De NVSP heeft - voortvloeiend uit haar visie - de volgende oogmerken met betrekking tot het 
steunen van wetenschappelijk onderzoek:  

o het bekend maken van het syndroom van Sjögren bij een groter publiek en daarmee 
onbegrip voor de aandoening verkleinen;  

o door meer bekendheid kan de diagnose eerder gesteld en de behandeling eerder gestart 
worden;  

o wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het vinden van oorzaken van de ziekte en het 
verbeteren van de behandeling; 

o bevordering van patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek;  
o financiële ondersteuning/subsidiëring van drukkosten van proefschriften en bezoek aan 

congressen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 
 

4.4.2. Activiteiten  

 

Vraag en antwoord  

In 2021 zijn er 107 vragen beantwoord door Marjan Schipper. 31 keer is daarvoor een beroep 
gedaan op één van de medisch specialisten uit de medische adviescommissie (MAC). De 
samenwerking met de MAC is onveranderd goed. De zorgvuldigheid waarmee er antwoord wordt 
gegeven op de vragen is groot. Vaak sturen de vragenstellers later nog een bedankje. 
De minste vragen werden gesteld in de zomer. Rond de LCID waren er meer vragen. Over de 
andere maanden was het aantal vragen redelijk goed verdeeld. 
Afgelopen twee jaar zijn er meer vragen gesteld tijdens de vaccinatie- en boostercampagnes. Het 
heeft geholpen dat er veel info over corona op de onze website stond. Het antwoord op veel 
vragen is ook terug te vinden in de brochures van de NVSP en in ’t ABC van het syndroom van 
Sjögren, te bestellen via de website. 
 

Internationale samenwerking  

Al jaren wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar het syndroom van Sjögren.  
Er wordt gezocht naar de oorzaak van de ziekte en naar behandelingen die zouden kunnen 
werken.  
Het bestuurslid wetenschappelijk onderzoek Mascha Oosterbaan en de kennisgroep (zie 4.4.3.) 
doen hun best de wetenschappelijke vorderingen, ook internationaal gezien, in kaart te brengen en 
te doorgronden. Ook denken we samen na over wat we willen bereiken op wetenschappelijk 
onderzoeksgebied.  
 

EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology)   

Van 1 - 4 juni werd de EULAR 2021 gehouden. Ook deze keer was er sprake van een online- 
congres. We hebben verschillende Sjögren-gerelateerde sessies gevolgd, net als enkele PARE- 
(dat is de patiëntentak van de EULAR) sessies. Deze gingen o.a. over hoe je jongeren aan je 
vereniging kunt binden. Hoewel online congressen voordelen hebben, hebben wij ook ervaren dat 
het uiterst vermoeiend is en dat wij de contacten met o.a. onderzoekers, artsen en andere 
patiënten erg missen.  
 

Sjögren Europe  

Sjögren Europe (SE), een federatie van Europese patiëntenverenigingen, is in 2019 mede door de 
NVSP opgericht. In tijden van corona heeft SE verschillende webcasts georganiseerd die  
voor alle Sjögrenpatiënten zijn te volgen. De voertaal is echter Engels en dat kan wel een drempel 
opwerpen. Samen met Sjögren Europe hebben wij veel aandacht aan de Sjögren Awareness 
maand april en aan Wereld Sjögren Dag (23 juli) besteed. Er is een paper verschenen en Sjögren 
Europe heeft de eerste prijs gewonnen bij de EULAR Pare voor de campagne over Wereld Sjögren 
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Dag. Zo hebben we mede kunnen beïnvloeden dat het syndroom van Sjögren ook in Europees 
verband meer op de kaart komt. 
 

4.4.3. Kennisgroep/Patiëntenparticipatie  

De kennisgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen met Sjögren - veel van hen hebben een 
zorgachtergrond - zorgt voor het patiëntenperspectief in (wetenschappelijk) onderzoek. In veel 
projecten zijn één of meer leden van de kennisgroep betrokken. Onderstaand een korte 
opsomming van de hun activiteiten:  

o ARCH, een medisch expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma - ook wel 
systemische auto-immuunziekten genoemd - voor alle patiënten en zorgverleners in 
Nederland die daarmee te maken krijgen. 

o BiomatEld: (biologisch materiaal bij ouderen). Er is door het UMCG-subsidie aangevraagd 
bij NWA – ORC 2022 (Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 

2022). We hebben aangegeven co-opted member te willen zijn mocht dit project doorgaan. 
o COVID-19 vaccinatiestudie. 
o Consultkaart (zie 4.3.3.). 
o Europees Medicijn Agentschap (EMA) voor het beoordelen van een Sjögrenstudie. 
o NIVEL: patiëntenparticipatie bij het tot stand komen van een bespreekwijzer over gender-

verschillen bij patiënten met een reumatische aandoening. 
o NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie): adhesiebetuiging voor het opstellen 

van richtlijnen bij de behandeling van Sjögren. 
o ReumaNederland: routekaart tot 2040. 
o PFN (Patiëntenfederatie Nederland): deelname aan werkgroep multimorbiditeit. 
o SA-NL (Systemische Auto-immuunziekten Nederland): Sjögrenwerkgroep. 
o Target-to-B (T2B): het consortium project heeft sterke relevantie als ziekte 

overstijgend onderzoek naar antistof en B-cel gemedieerde ziekte, waarbij verschillende 
klinische disciplines en preklinische onderzoeksgroepen, patiëntenverenigingen en 
bedrijven betrokken zijn. 

o VSOP (patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische ziekten): voor het beantwoorden van 
vragen over expertisecentra. 

  

4.4.4. Financiële ondersteuning/subsidiëring  

In 2021 konden we drie promovendi verblijden met een bijdrage in de drukkosten van hun 
proefschrift. 
Tevens hebben we een financiële bijdrage van € 15.000,00 aan het UMC Groningen gegeven voor 
de COVID-19 vaccinatiestudie. Er werd in die studie onderzoek gedaan naar de veiligheid en 
effectiviteit van COVID-19 vaccins bij patiënten met het syndroom van Sjögren. 
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Hoofdstuk 5. Financiën  
 

5.1. Financiële administratie 
Voor de administratie maken wij gebruik van het systeem Twinfield.  
De officemanager bereidt de mutaties voor die MEO (administratie- en ondersteuningsbureau) 
sinds 2020 verwerkt.  
Het rekeningschema bleef na een grondige sanering in 2020 nagenoeg intact. 
 

5.2. Inrichting jaarrekening 
In 2020 is ervoor gekozen om de jaarrekening in eigen beheer op te stellen. Enerzijds ter 
besparing van kosten, anderzijds biedt het de mogelijkheid om de jaarrekening wat meer 
toegankelijk te maken.  
Het format is ontwikkeld door de penningmeester; het biedt in financiële zin alle geledingen binnen 
de NVSP een goede inkijk in de ontwikkelingen en de uitkomsten van het gevoerde financiële 
beleid. 
Op basis hiervan kan door het bestuur op passende wijze verantwoording worden afgelegd en 
biedt het de leden van de controlecommissie tijdens de algemene ledenvergadering de 
gelegenheid een gefundeerd oordeel te geven betreffende het verlenen van décharge. 
 

5.3. Balans en staat van baten en lasten 

 

balans per 31.12 

activa 2020 2021 passiva 2020 2021 

kantoormiddelen 2.000 1.300 verenigingskapitaal 50.000 50.000 

voorraden 1.660 1.532 algemene reserve 67.184 51.018 

vorderingen 3.722 3.843 eigen vermogen 117.184 101.018 

banken 250.542 235.928 fonds onderzoek 128.667 110.118 

kasmiddelen 236 214 fonds 40-jarig jubileum  25.000 

   bestemmingsfondsen  135.118 

   schulden 12.309 6.681 

totaal 258.160 242.817 totaal 258.160 242.817 

 

staat van baten en lasten 

lasten 2020 2021 baten 2020 2021 

lotgenotencontact 29.447 24.918 subsidies 76.484 77.437 

voorlichting 33.581 27.748 contributies/donaties 55.623 53.692 

belangenbehartiging 1.212 1.481 overige bijdragen leden 5.076 2.305 

bestuurskosten 7.638 15.528 giften 636  

backoffice meo 13.547 10.666 advertenties 5.076 6.150 

personeelskosten 42.027 42.545 opbrengst lcid 1.900 1.900 

algemene kosten 22.188 21.489 brochures 359 1.324 

   overige baten 38 1.259 

   tekort 4.448 308 

totaal 149.640 144.375 totaal 149.640 144.375 
 

De gedetailleerde jaarrekening over 2021 ligt ter inzage op ons kantoor en publiceren wij op  
onze website. 
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5.4. Eigen vermogen 
In 2021 is de eindafrekening ad € 9.142,00 van een in 2020 genoten legaat ontvangen. Dit bedrag 
werd rechtstreeks verantwoord in de algemene reserve. 
Het eigen vermogen in engere zin per 31.12.2021 bedraagt € 101.118,00. 
Uitgaande van de cijfers 2020 is dit een afname € 16.166,00, zijnde het verschil tussen de 
ontvangst van het bovengenoemd legaat en het tekort over boekjaar 2021 van € 308,00 en een 
donatie van € 25.000,00 aan het nieuwgevormde (bestemmings-)fonds 40-jarig jubileum. 
 

5.5. Resultaat 
Bij de beoordeling van (de ontwikkeling van) het resultaat moet worden meegewogen dat door de 
gevolgen van overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 veel activiteiten 
noodgedwongen stil zijn gevallen, dan wel is geprobeerd om er op andere wijze invulling aan de 
activiteiten te geven. 
 
Het resultaat 2021 toont een tekort van € 308,00 tegenover een tekort van € 4.448,00 over 2020, 
een verbetering van € 4.140,00. 
 

5.6. Controle jaarrekening  
De controlecommissie - bestaande uit mevrouw Tonia Rijpkema en de heer Peter Zoun -  
heeft de gedetailleerde jaarrekening 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden. 
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Hoofdstuk 6. Tenslotte  
 

Ondanks de grote onzekerheid, het voortdurend aanpassen en creatief werken door de pandemie, 
kijken we terug op een succesvol jaar voor de NVSP. 
Zeker geen jaar zoals leden gewend zijn, maar toch reden tot tevredenheid vanwege alles wat wél 
mogelijk is gemaakt, is aangepast en nieuw is ingezet. 
 
Veel dank voor al het werk dat verzet is. Zowel door veel vrijwilligers, door Joyce Koelewijn-Tukker 
als officemanager, als door de bestuursleden. Zonder deze inzet van iedereen, flexibiliteit en groot 
aanpassingsvermogen had de NVSP niet kunnen realiseren wat nu wel gelukt is. 
De vereniging heeft door de inzet van de tientallen vrijwilligers getoond er te kunnen zijn voor 
leden in woord en daad, zelfs in een tijd met zeer beperkte mogelijkheden. 
 
Het bestuur heeft soms fysiek, soms digitaal haar werk als bestuur kunnen doen. Het heeft de 
beoogde plannen uit kunnen voeren en kunnen zorgen voor continuïteit voor de leden van onze 
vereniging. De beleidsdag hebben we net in een goede periode fysiek kunnen laten plaatsvinden 
onder leiding van PGO-support. 
 
De belangenbehartiging blijkt een groot goed voor onze leden. Materie en wetgeving waar men 
zelf niet goed in thuis is en waarin Johan Mooi uitstekend kan adviseren om de juiste stappen te 
zetten. Wij zijn Johan veel dank verschuldigd voor zijn belangeloze inzet. 
 
Financieel staat de NVSP er goed voor, zie daarvoor de begroting en de jaarrekening. Er is een 
gezond kostenbewustzijn en het bestuur bespreekt periodiek de stand van zaken waardoor er 
overzicht is gedurende het jaar. 
 
We kijken uit naar het jaar 2022 met ruimte voor ontmoeting, continuïteit, vooruitgang en nieuwe 
mogelijkheden voor leden en vrijwilligers. 
 
 
Maarssen, 2 maart 2022 
 
Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten 
Namens het bestuur, 
 
 
Veronica Pors, voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


